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אותה שזיכה הכתר את לעצמה בחרה ואף ביותר ולגנטית

 גרא(מימין), רחל המארחת, הערב. של מלכת־היין בתואר
 על ומתנצלת יין מחלקת כשהיא האורחים בין התרוצצה

שהוזמנו. האנשים מאות בגלל במקום ששרר הרב הדוחק

ך ח |11 ך י * ך  דן, רשת־המלונות מבעלי פדרמן, עמי של אשתו ך
# 1 1 1 ^1 רב היה הדוחק לגברים. מתנות חנות פתחה |#1 1

דן. מלונות של יחסי־הציבור איש רהב, רן בחברת מוקדם פרשה והיא

 כהרגלו פרצופים עשה שגרן ליאן
 הזמר את וגם הנוכחים, את ושיעשע

הסתו צעירות מלצריות כהן. יזהר
להש ודאגו הרבים האורחים בין בבו
 יין שהרבה ולמרות הצמאים, את קות

חד יינות הרבה ובמיוחד שם, נשפר
סודות. אף יצאו לא שים,

 המארחת החליטה חצות לקראת
 כמלכות שבמסיבה הנשים את להכתיר

 וחילקה כתרים כמה אספה היא היין.
 לשעה להיהפך שהסכימו לנשים אותן
 כרובין שרה ביניהן למלכות, קלה

בארץ, רוטשילד הברון של נציגתו
 הגבר — כהן ויזהר גל נירה הזמרת
ראשו. על כתר לשים שהסכים היחידי

 אחד כל — הסוף עד אז — יין ואם
בקבו מיבחר במתנה קיבל מהאורחים

 משם יוצא היה דיוניסוס גם לחג. קים
כלוט. שיכור

ה  **/, הרנ
ת מעט ח ש

 ויודעת שאוהבת הגבוהה, החברה
 התקבצה טוב, ויין טוב אוכל להעריך
 בביתה שנערכה ועליזה גדולה למסיבה

 מועדון בחסות גרא רחל האמנית של
 אנשים מאות קלאב. ד״נרס של ה״ן

להי וניסו ביפו הבית פתח על צבאו
 המאחרים אך הצליחו, המקדימים דחק.

בחוץ. להמתין נאלצו
 רקאנטי ליאון היו האורחים בין
 אוהב לא שמאוד דיסקונט מבנק

 שמאוד גרא רחל ולעומתו להצטלם,
ג׳ו־ הקומיקאי המצלמה. את אוהבת

י1י¥1 ד#111 י ה1ו ח ש מהיחידות אחת היתה 1ד
/ ! /| \1 /1 היא יין. לשתות נהנתה \111 11 1

שהוגש ביין והתרכזה הכורסות אחת על לשבת העדיפה

ל|1ך \1  חברת־ של והמכיו־ות השיווק מנהל 11111 ך
ב מנ עם כוסית השיק שטוק היינות 1111 111 ח

(לצידו). שבדרון שלי החברה של יחסי־הציבור זלת

ן1ך ך ך ך ן ם ביין בחרה הזמרת, \  אדו
1 1 1 אה לה מזכיר שזה וטענה /11 1

 (משמאל), לצידה שעומדת קהן רולנדה בה.
שגרן. ג׳וליאן הקומיקאי של אשתו היא

1| | ך ן1 \ |,ז י1¥| \1<|  מועדון־הבריאות על סיפרו יעל ואשתו ק
ב11 1-1 ■ן /1\ [ / #  האמור בירושלים, בקרוב פותחים שהם 1|1

באירועים. ממעטים השניים בארץ. ביותר המשוכלל המועדון להיות
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